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Bakalářská práce Lenky Koukalové s názvem ,,Metrologický systém ve výrobě vibrolisovaných

betonoqých wýróttt pro kryty zdlažeb a dílců" se zabývá shrnutím dosavadních poznatkŮ t}kajících

se požaáavkď naaenýcr, na zajištění kvality a metrologické přesnosti při výrobě betonového zboŽÍ

z vibrolisovaného betonu. Váledem k tomu, že výrobci těchto betonoqých výrobkŮ dodrŽují sYstém

managementu kvality dle ČsN ISo 9001, kde je dodňování metrologického systému poŽadováno,

jedná-se o téma, kterele neustále aktuální a to nejen v oblasti sortimentu ýše zmíněných výrobkŮ.

Bakalářská práce má rozsah 58 stran a je přehledně rozdělena na několik kapitol. VÚvodních
kapitolách se studentka zabývá popisem obecných právních požadavků a předpisŮ na stavební

výiobky, jako je Zákon é. 
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sb, a další. Y navazujicí kapitole Právní předpisy v oblasti

metrológiě jsou shrnuty zák|adni zál<ony a vyhlášky tykající se této problematiky. V neposlední řadě

jsou zdJtaké popsány základni normy a předpisy tykajici se systému managementu kvality, ale také
jednotlivých pózadavtovYch norem určených pro qýrobu zboži, které tvoří kryty z dlažeb azdivo.

Studentka ve své práci formou rešerže také shrnuj e základní body metrologického systému,

platného v České republice a Evropské unii obecně . Je zde soupis jednotliqfch metrologic§ých oboru

a podoboru, věetně podkapitol tykajicích se prumyslové a legá|ni metrologie. Jedna ěást práce

popisu.le Národní mótrotogictcY systém naší republiky, včetně organizací pod něj spadajících.

V ,u1nÓrtutné kapitole se studentka věnuje požadavkům na zaíizení a měřidla při qýrobě betonového

zboži. Je zde u1.éd"n postup řízení metrologie ve výrobě od požadavků na dávkovací zařízeni, aŽpo
požadované přesnosti a čótnosti kalibrací jednotliqých měřidel pro kontrolu kvality samotných

výrobků. Zái&em byl zpracován návrh měřidel pro zabezpečení metrologického systému ve ýrobě,
včetně soupisu a navrhované ěetnosti kalibrací jednotlivých měřidel.

předložená bakalářská práce je po obsahové i odborné stránce zpracována na dobré Úrovni a

splňuje zadáni. Práce je doplněna přehledem použité literatury.

Připomínky adotaq:

zkušebních postupech a normách uvedených v této kapitole uvedena jako norma souvisejícÍ.

tabulek.

I přes uvedené připomínky předložená práce nevykazuje zásadní nedostatky, je zpracovánana
dobré úrovni a splnila stanovené cíle. Doporučuji ohodnotit bakalrářskou práci Lenky Koukalové
klasifikačním stupněm:

Klasifikační stupeň ECTS :
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